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Ühistegevuse eripära
Koostööd tuleb teha kõigi liikmete hüvanguks ja 
kohelda neid võrdsetel asjaoludel võrdselt

Ühistu liikmetelt oodatakse ühistegevuse 
põhimõtete mõistmist, lojaalsust ja usalduslikku 
koostööd



KEVILI visioon
Arendada välja üle-Eestiline põllumajandustootjate 
ühistu, mis ühishangete, -turustamise ja koolituste 
kaudu suurendab oma liikmete majandustegevuse 
kasumlikkust ja Eesti põllumajanduse jätkusuutlikkust

KEVILI missioon
Läbi ühistegevuse liikmetele konkurentsieelise loomine

KEVILI visioon ja missioon



KEVILI põhilised eesmärgid
Saavutada juurdepääs suurematele turgudele

Tagada saagi õiglane hind vastavalt kvaliteedile

Osutada liikmetele omahinna tasemel teenuseid

Varustada liikmeid tootmiseks vajalike sisenditega

Garanteerida toodetud tooraine kokkuost

Käivitada tooraine väärindamine

Nõustada ja koolitada liikmeid



KEVILI põhiväärtused
KEVILI põhiväärtusteks on liikmete endi poolt 
arenguseminaridel sõnastatud: 

USALDUS 

KOOSTÖÖ

TULEMUSLIKKUS



KEVILI - Eesti suurim teravilja ja rapsi kasvatajate ühistu 
(Eestis on 40 teravilja ühistut)

2020 aasta seisuga on KEVILI’s 160 liiget 

Liikmed asuvad üle Eesti ja kasutavad kokku ca 84000 
ha Eestis haritavast põllumaast

Mis on KEVILI?



KEVILI = KEVILI liikmed

Meeskond viib ellu liikmete poolt 
sõnastatud eesmärke



Erineva suuruse ja spetsialiseerumisega liikmed

Põllumajandusliku oskusteabe suur kontsentratsioon 

Liikmete aktiivne osalemine Eesti põllumajandus- ja 
maaelupoliitikas

Pikaajalised väliskontaktid teiste ühistutega

Enamus liikmetele vajalikke sisendeid 
tarnitakse ise

Liikmete tugev  ühistumeelsus

KEVILI’t iseloomustavad



Tunnustatud tootjarühma kohustus
KEVILI on tunnustatud rapsi kasvatajate tootjarühm ja oleme 
kasutanud investeeringu toetusi

Vastavalt üldkogu otsusega tuleb igal ühistu liikmel müüa
rapsisaagist vähemalt 80% läbi oma enda ühistu! Ja seda 
tingimust peavad täitma KÕIK ühistu liikmed!

Kui rapsi ei kasvatata, siis rakendub müügikohustus suurima 
müügikäibega kultuuri osas 

Teiste saakide müükidel kohustust ei ole. Eelduseks on,  et saake 
realiseeritakse nii palju et katta oma sisendid



KEVILI struktuur
Üldkogu – võtab vastu ühistu kõige olulisemad otsused 
ning kinnitab KEVILI arengu suunad

Nõukogu – määrab üldiseid eesmärke ja annab suunised 
juhatajale ning teostab tema tegevuse üle järelvalvet. 
7-liikmeline ja valitakse Üldkogu poolt 3-ks aastaks

Juhatus – korraldab igapäevast majandustegevust ja 
esindab ühistut suhetes teiste isikutega. Ühe liikmeline, 
määratakse nõukogu poolt 3 aastaks

Tegevmeeskond – korraldab ühistu igapäevast tööd, 
saakide müüke ja sisendite ostuhankeid ning arveldusi



1- ei nõustu üldse      2- pigem ei nõustu     3- pigem nõustun     4- nõustun täielikult

Liikmete 2018 aasta küsitluse vastused 





Võimsus ühes terminalis
Kuivatus – 75t/h, ca 1000t ööpäevas
Vastuvõtt – 200t/h = ca 16 veoautot

2016 aasta

Rõngu terminal – 51 500 tonni

Maksumus 8,7mln EUR 

• 1,1 mln EUR - omafinantseering

• 1,6 mln EUR - EU toetus

• 6 mln EUR – laen

2013 aasta

Roodevälja terminal - 56 500 tonni

Maksumus 9,1mln EUR 

• 2,3 mln EUR – esmane 
omafinantseering

• 1,9 mln EUR - EU toetus

• 4,9 mln EUR – laen

Investeeringud



Roodevälja heinatehas, 2018-2019



KEVILI suvised põllupäevad



KEVILI jagab agronoomilist nõuannet

2018 KEVILI põllujalutused toimusid üle Eesti 50 korda
7 põllujalutust pildis (YouTube videod)



2019 aastal on toimunud 14 koolitust/seminari
Lisaks:

2 põllupäeva
Lõikuspidu
KEVILI sügisjaht

2019 aastal toimus 2 õppereisi välisriikidesse
Juuni – Bulgaaria
Juuni – Rootsi (põllupäev)

November – Hannoveri mess

Kokku 21 sündmust



Kokkuvõtteks: KEVILI-s on hästi
 KEVILI maine sektoris on väga hea, meisse suhtutakse kui arvamusliidritesse
 Meil on sektori ärksamad põllumehed liikmeteks
 Liikmete aktiivsus ühistu arengus kaasarääkimisel on kõrge
 Meiega liitujate huvi on jätkuvalt olemas 
 Meil on hästi toimivad tarvikute hanked ja nende rahastustingimused
 Meil on terminalid, mis loovad eeldused kiireks ja mõistlikuks saakide varumiseks

- Terminalid tagavad õiglase kvaliteedi määramise
- Terminalide väärtus tagatisena loob eeldused soodsatele finantseerimise tingimustele

 Meil on Eesti parimad agronoomid tööl, mis loob eeldused keskmise saagikuse tõusuks ja 
tulukuse kasvuks 

 KEVILI nõustamine ei ole müügile orienteeritud, vaid lähtub liikme kasust
 Meil on professionaalne meeskond ja nende arv minimaalne, mis on sellises mahus 

äritegemiseks vajalik
 Meil on kaasaegne töökeskkond ja vahendid, et tagada konkurentsivõimelised tingimused ning 

kaasata ja hoida häid töötajaid
 Meeskonna suhtlusstiil on positiivne ja koostööle orienteeritud

 Oma tegemistes oleme läbipaistvad ja avatud



Thank you!


